
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mutu pendidikan. Kualitas sumber daya manusia 

yang diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang 

professional sebagai salah satu bentuk untuk menjawab tantangan dunia kerja. 

Hal ini merupakan realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Objek kajian program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang 

menjadi mitra program PKL (UTI, 2017). 

Dalam pedoman penulisan PKL Universitas Teknokrat Indonesia di 

sebutkan bahwa program PKL yang diadakan menuntut mahasiswa agar dapat 

lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan 

kerja yang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam persaingan 

dunia kerja. PKL merupakan kurikulum pendidikan yang mendukung 

kegiatan belajar mengajar mahasiswa melalui kegiatan praktik kerja secara 

langsung didunia kerja sesuai dengan program studi tertentu untuk mencapai 

keahlian kerja.  

PT Adamas Manggala Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang perdagangan dan kontraktor aluminium, kaca, besi, atap dan stainless 

steel. Pekerjaan kontraktor merupakan pekerjaan yang bersangkutan dengan 

jasa atau kontrak untuk menyelesaikan suatu rencana dalam waktu yang telah 

di tentukan dengan biaya yang tepat untuk  itu di perlukanya rencana yang 

tepat untuk biaya efektif. Estimator adalah seseorang yang bertugas untuk 

memperkirakan suatu rencana pembiayaan dalam sebuah proyek konstruksi. 

Estimator dapat memberikan informasi-informasi untuk perhitungan dalam 

perencanaan biaya yang akan digunakan sebagai acuan dalam penawaran 

harga kepada konsumen. Konsep penawaran sendiri merujuk pada jumlah 

barang yang akan dijual oleh seseorang dengan estimasi biaya tertentu. Biaya 

produksi memegang peranan penting sebagai penentu harga jual. Besarnya 

biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk biaya produksi inilah yang 
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akhirnya mempengaruhi penawaran harga. Semakin murah biaya produksi 

yang diperlukan, maka biaya produksi akan lebih murah sehingga produsen 

dapat memberikan penawaran harga yang lebih efektif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba mengkaji lebih jelas 

dalam judul, yaitu : “ Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Adamas 

Manggala Perkasa”. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan pengalaman bersosialisasi dengan lingkungan kerja. 

2. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki baik didalam 

maupun diluar pendidikan formal. 

3. Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

4. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 

(S1) di Universitas Teknokrat Indonesia dalam penulisan laporan PKL. 

5. Mempelajari bagaimana pelaksanaan prosedur pengajuan penawaran harga 

pada PT Adamas Manggala Perkasa. 

 

Adapun Tujuan Kegiatan PKL di PT Adamas Manggala Perkasa yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang dunia kerja dalam 

melakukan pengukuran 

2. Bertujuan untuk melatih kedisiplinan kerja yang diperoleh di PT Adamas 

Menggala Perkasa 

3. Bertujuan untuk melatih tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. 

4. Bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa didunia kerja. 
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1.3 Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan PKL di PT Adamas Manggala Perkasa yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa: 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri dalam 

dunia kerja. 

2) Membangun mental mahasiswa dalam kecakapan berbicara dan 

menyampaikan pendapat. 

3) Meningkatkan sopan santun, etika, dan berkomunikasi dalam hubungan 

ditempat kerja. 

4) Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam 

perkuliahan. 

5) Memperoleh pengalaman kerja yang nyata, menambah ilmu 

pengetahuan tentang pengukuran, perhitungan, disiplin waktu, mampu 

bekerja secara team atau individu dan saling tukar pikiran antara 

mahasiswa dan karyawan. 

 

2. Bagi  Universitas Teknokrat Indonesia: 

1) Meningkatkan hubungan kerjasama antara Universitas Teknokrat 

Indonesia dan PT Adamas Manggala Perkasa. 

2) Untuk memperkenalkan sumber daya Universitas Teknokrat  Indonesia 

khususnya program studi S1 Informatika. 

3) Memperoleh mahasiswa lulusan yang siap kerja. 

 

3. Bagi PT Adamas Manggala Perkasa: 

1) Sebagai sarana untuk membangun dan meningkatkan hubungan 

kerjasama antara pihak PT Adamas Manggala Perkasa dengan 

Universitas Teknokrat  Indonesia. 

2) Memberi masukan positif pada perusahaan khususnya mengenai 

efektifitas dan produktifitas, dalam program pengawasan karyawan 

pada PT Adamas Manggala Perkasa. 
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1.3.1 Tempat PKL 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Adamas Manggala 

Perkasa yang beralamat di jalan R.A Kartini no 138 Tanjung Karang Bandar 

Lampung. Berikut ini denah lokasi rute dari kampus Universitas Teknokrat 

Indonesia ke PT Adamas Manggala Perkasa. Dengan jarak tempuh 4 km dengan 

estimasi waktu ± 9 menit dengan menggunakan kendaraan. 

 

 

Gambar 1.1 : Rute dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia ke PT Adamas 

Manggala Perkasa. 

 

1.4 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 

Berdasarkan surat tugas program PKL nomor : 168/FTIK-

S1.I/B.14/VII/2017, Pelaksanaan PKL di PT Adamas Manggala Perkasa dimulai 

pada tanggal 17 Juli sampai dengan 9 September 2017. Waktu pelaksanaan kerja 

dilakukan tiap hari kerja senin-sabtu pada pukul 08.00 – 16.30 WIB. 
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Tabel 1.1 Kegitan Pelaksanaa PKL 

No Tanggal Kegiatan 

1 17-30 Juli 2017 Merancang dan membuat pengajuan penawaran 

untuk Bank OCBC 

2 01-06 Agustus 2017 Menghitung  bahan baku untuk produksi barang 

3 07-21 Agustus 2017 Pemasangan Jedela bapak Musalim Villa Citra 

4 22-03 September 

2017 

Melakukan pengukuran Jendela pada perumahan 

CitraLand   

5 04-08 September 

2017 

Membuat pengajuan penawaran harga untuk 

bapak william Citra Garden 

 


